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POSNANIA / Prezes
Wojciech Skrzypczyński

Trzy 
pytania

– Bez wątpienia naszą sztan-
darową osadą jest duet wagi
lekkiej, tworzony przez najbar-
dziej dzisiaj rutynowaną polską
wioślarkę Ilonę Mokronowską
i młodą Magdalenę Kemnitz.
Duże nadzieje wiążemy z mło-
dzieżą, a szczególnie z Pawłem
Durką, Dawidem i Dominikiem
Kubiakami, Arturem Śledzi-
kiem, Rafałem Abrahamczy-
kiem, czy Moniką Zdrojewską.
To wprawdzie jeszcze młodzie-
żowcy, ale wkrótce – może
za rok lub dwa – powinni odgry-
wać wiodące role również
wśród seniorów.

– Ostatnio sporo zainwesto-
waliśmy w rozwój naszego
ośrodka szkoleniowego w Łę-
żeczkach, gdzie również wiośla-
rze mają dzisiaj świetne warun-
ki treningowe. To dla nich zna-
komite miejsce wypadowe. Zda-
ję sobie sprawę, że remontu wy-
maga nasza przystań nad War-
tą. Zwłaszcza siłownia i basen
treningowy, ale niestety na ra-
zie nie mamy na to pieniędzy,
bo przecież Posnania to nie tyl-
ko wioślarstwo, ale również kil-
ka innych sekcji.

– Przede wszystkim brakuje
pieniędzy na zakup sprzętu pły-
wającego. To przypadłość chy-
ba także wielu innych klubów,
bo łodzie są bardzo drogie. 
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n Kto stanowi dzisiaj siłę sekcji?
n Jakie są plany rozwoju?
n Co najbardziej boli sekcję?

G rzegorz Otocki jest zawod-
nikiem Posnanii. Zanim

chwycił za wiosła, w szkole pod-
stawowej trenował pływanie.
Przygodę z wioślarstwem za-
czął w wieku 14 lat. Zapisał się
do klubu razem z kuzynem po-
nieważ – jak mówi – chcieli „do-
pakować”. Podstaw wioślarstwa
uczył się u Włodzimierza Rataj-
czaka, który był jego pierw-
szym trenerem. Obecnie jest za-
wodnikiem Przemysława Abra-
hamczyka.

Grzegorz to zawodnik wagi
lekkiej i w tej kategorii startuje
od 16 roku życia. Według Wio-
ślarskiego Regulaminu Sporto-
wego limit wagi dla mężczyzn
lekkich wynosi 72,5 kg na jedyn-
kę oraz 70 kg na osadę. Dla nie-
go nie jest to problem – w okre-
sie startów utrzymuje wagę
70 kg i twierdzi, że może jeść
wszystko, na co ma ochotę, bez
ograniczeń.

Jego ulubioną osadą jest

czwórka, na której w 2002 roku
wywalczył swój pierwszy
i od razu złoty medal młodzie-
żowych mistrzostw Polski. Jako
pierwsze niepowodzenie wymie-
nia przegraną z kuzynem
na mistrzostwach Polski junio-
rów młodszych.

23-letni Grzegorz jest studen-
tem IV roku AWF w Poznaniu.
Studiuje, trenuje i pracuje. 
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GALERIA / Grzegorz Otocki

Trzyma wagę

Grzegorz Otocki
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O d 29 kwietnia do 7 maja
w Łężeczkach trwał obóz

przygotowawczy wojewódzkiej
kadry juniorów i juniorów młod-
szych. To w tych zawodnikach
pokładane są nadzieje na me-
dalowe miejsca tegorocznego
sezonu. Trenerem koordynato-
rem jest Przemysław Abraham-
czyk, pod którego czujnym
okiem odbywały się intensywne
treningi. Trenerami współpra-
cującymi są: Maria Bykowska
(Polonia), Mariola Abraham-
czyk (Posnania), Mirosław Re-
wers (KW-04), Jarosław Janow-
ski (AZS AWF), Marcin Witkow-
ski (Tryton) oraz Ryszard Ol-
czuk (KTW Kalisz). Są oni
przedstawicielami wszystkich
klubów należących do Wielko-
polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich.

JJuunniioorrzzyy::  Piotr Abraham-
czyk, Arkadiusz Adamski, Alek-
sandra Deierling, Dawid Gra-
bowski, (wszyscy z Posnanii),

Anna Andrzejak, Małgorzata
Dudek, Mateusz Jabłoński,
Piotr Juszczak, Ewelina Sławiń-
ska (wszyscy z KTW Kalisz),
Przemysław Bielawski, Roman
Wesołowski (z Polonii), Daria Fi-
lary (AZS-AWF), Dawid Mikołaj-
czak, Adam Wicenciak, Marta
Wojtkowiak (wszyscy z KW-04),
Karolina Monarszyńska, Nata-
lia Monarszyńska (z Trytona).

JJuunniioorrzzyy  mmłłooddssii::  Paulina Bi-
szof, Maria Paluszkiewicz, Ra-
fał Łuczak, Jadranka Vielićko-
vić, Artur Walczak, Radosław
Ziałacki Mateusz Kaczmarek,,
Aleksandra Kapustka, Marek
Kujawa, Roman Siuda (wszyscy
z Posnanii), Patryk Gawron,
Karina Janiak, Maciej Pokojow-
czyk, Mateusz Pokojowczyk, Ja-
kub Skrabulski, Dominika Two-
ro (wszyscy z KTW), Maciej Ko-
byliński (AZS-AWF), Mateusz
Nowacki (Polonia), Marcin
Osajda (KW-04). 
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ŁĘŻECZKI / Przygotowania młodej kadry

Dziewięć dni
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